
Stil atemporal,
tehnologie modernă
Din 1955, Yamaha construiește unele dintre cele mai

emblematice motociclete din lume. Iar linia Sport

Heritage a fost dezvoltată pentru motocicliști ca tine,

care iubesc aspectul atemporal al modelelor Yamaha

clasice, dar care își doresc și performanțe și tehnologie

de ultimă oră. Acesta este motivul pentru care trebuie să

arunci o privire la ceea ce îți poate oferi XSR700 Legacy.

În concluzie, această motocicletă foarte arătoasă se

bazează pe distracție pură și onestă. Și tot ceea ce vezi

pe acest retro modern este conceput pentru a te face să

te simți bine oriunde ai merge. Caracterul autentic al

XSR700 Legacy este pus în valoare de amestecul de

Speedblock și aluminiu șlefuit, manșoanele negre

pentru furcă, luminile circulare cu LED, ghidonul în stil

scrambler și un scaun plat dublu.

Acționează accelerația și vei simți răspunsul instantaneu

remarcabil. Vezi cum șasiul agil se duce exact unde

dorești. Și nu  i surprins dacă te trezești zâmbind mult în

interiorul căștii. Pentru că așa ar trebui să  e orice

motocicletă.

Versiune de 35 kW disponibilă pentru

categoria A2

Gra că ș i culori inspirate de Yamaha

Heritage

Stil atemporal, tehnologie de ultimă

oră

Uşoară, compactă ş i agilă

Cel mai bine vândut motor cu cuplu

ridicat

Cadru cu ax central tubular, ușor ș i

subțire

Design clasic de tip scrambler

Suporturi masive pentru picioare,

mânere ș i ghidon rigidizate de tip

scrambler

Iluminare de înaltă tehnologie pentru

familia XSR

A șaj LCD rotund montat în față

Anvelope bifuncționale Pirelli MT 60 RS

cu model bloc

XSR700 Legacy



Stil atemporal, tehnologie modernă
Cu un aspect de scrambler atemporal inspirat de unele dintre cele mai emblematice modele Yamaha

dintr-o altă eră, XSR700 Legacy este genul de motocicletă care te face să te simți foarte special la

 ecare plimbare. Iar în spatele personalității clasice vei descoperi cea mai recentă tehnologie a

motorului și a șasiului, gata să ofere performanțe cu adevărat palpitante.

Prin crearea unui stil alternativ de motocicletă care îmbină stilul retro cu tehnologia modernă,

modelele Yamaha XSR îți oferă posibilitatea de a conduce în stil propriu. Cu ghidonul lat cu rame și

luminile rotunde, precum și cu culorile unice și pneurile cu model bloc, această motocicletă

compactă Sport Heritage este în centrul atenției.

XSR700 Legacy are un aspect minunat și este excelent de condus! Su etul acestui carismatic retro

modern este reprezentată de emblematicul motor Yamaha CP2 de 690 cmc, care își depășește cu

mult greutatea pentru a oferi o accelerație uimitoare. Iar combinația dintre șasiul tubular compact,

suspensia sensibilă și pneurile de tip bloc oferă o agilitate și o ținută de drum remarcabile pe șosea și

pe pietriș.

XSR700 Legacy

https://www.yamaha-motor.eu/eu/en/https://www.yamaha-motor.eu/eu/en/



Stil atemporal, tehnologie de
ultimă oră

XSR700 Legacy surprinde perfect esența

mișcării Faster Sons prin modul special în

care îmbină stilul emblematic de

scrambler cu tehnologia de ultimă oră.

Este un design atemporal care se remarcă

oriunde mergi, de pe străzile orașului

până pe drumurile cu pietriș. Și poți  

sigur că tehnologia avansată a motorului

și a șasiului Yamaha îți va oferi o

experiență remarcabilă și memorabilă

oriunde ai merge.

Gra că și culori inspirate de
Yamaha Heritage

Aspectul clasic al modelului XSR700

Legacy este îmbunătățit de combinația

dintre gra ca atemporală Yamaha

Speedblock și aluminiul șlefuit aspectuos.

Combinată cu motorul și cadrul negru și

cu jantele aurii, această schemă de vopsea

retro completează caracterul foarte

special al acestei aspectuoase

motociclete de clasă mijlocie.

Ușor, compact și agil

Având o greutate umedă de doar 186 kg,

XSR700 Legacy este unul dintre cele mai

ușoare scramblere din categorie. Cadrul

inferior din oțel și șasiul compact asigură o

agilitate de top în clasa sa și o

manevrabilitate ușoară, ceea ce face ca

această motocicletă atemporală să  e

ideală pentru utilizarea zilnică în mediul

urban, dar și pentru o plimbare palpitantă

pe șosea sau pentru a explora un drum de

pietriș pe dealuri.

Cel mai bine vândut motor cu
cuplu ridicat

Aspectul atrăgător este cu siguranță

inspirat de o altă epocă, dar forța

modelului XSR700 Legacy este furnizată

de unul dintre cele mai de succes motoare

de motocicletă din toate timpurile.

Dispunând de tehnologia specială Yamaha

cu manetoane decalate de creștere a

cuplului, motorul EU5 de 690 cmc în 2

cilindri îți oferă o accelerație remarcabilă

în  ecare treaptă de viteză, pentru una

dintre cele mai sensibile și plăcute

experiențe de condus pe care le vei găsi pe

orice motocicletă.

Cadru cu ax central tubular,
ușor și subțire

Pentru manevrabilitate și o agilitate

ușoară, XSR700 Legacy are un cadru cu ax

central subțire din oțel, cu un cadru

inferior din două piese care face ca

motocicleta să  e ușor de personalizat.

Cu un ampatament compact, o înălțime

redusă a șeii, o direcție ușoară și o

suspensie netedă, acest șasiu robust

oferă o ținută de drum agilă și plăcută pe

asfalt și pe pietriș.

Design clasic de tip scrambler

Inspirat de unele dintre cele mai

emblematice motociclete Yamaha din

trecut, designul clasic de scrambler al

modelului XSR700 Legacy arată la fel de

bine astăzi precum arăta și în trecut.

Caracteristicile cheie, cum ar   șaua cu

pro l plat, manșoanele de furcă din cauciuc

negru și luminile rotunde compacte -

precum și ghidonul lat cu rame și țeava de

eșapament 2 în 1 cu toba de eșapament în

sus - combină aspectul autentic de

scrambler cu cele mai noi materiale ușoare

și cu tehnologia Yamaha de încredere.
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Motor

Tip motor
4 timpi, 2-cilindri, Răcit cu lichid, DOHC, CP2, 4-
supape

Capacitate cilindrică 689cc
Alezaj X Cursă 80,0 × 68,6 mm
Compresie 11,5 : 1
Putere maximă 54,0 kW (73,4 PS) @ 8.750 rpm
Varianta cu putere limitată 35,0 kW (47,6 PS) @ 7.750 rpm
Cuplu maxim 67,0 Nm (6,8 kg-m) @ 6.500 rpm
Sistem de ungere Carter umed
Tip ambreiaj Umed, Disc multiplu
Sistem de aprindere Electronic ignition (TCI)
Sistem de aprindere Electronic ignition (TCI)
Sistem de transmisie Angrenaj constant, 6-viteze
Transmisie  nală Lanţ
Fuel consumption 4,3 L/100 km
CO2 emission 100 g/km
Carburator Injecţie de carburant

Şasiu

Cadru Diamant
Unghi rolă de direcţie 24°30
Traseu 90 mm
Sistem suspensie faţă Telescopic fork
Sistem suspensie spate (suspensie tip braţ), Basculă
Cursă faţă 130 mm
Cursă spate 130 mm
Frână faţă 298 mm
Frână spate 245 mm
Anvelopă faţă 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Anvelopă spate 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless
Track n/a

Dimensiuni

Lungime totală 2.075 mm
Lăţime totală 865 mm
Înălţime totală 1.120 mm
Înălţimea scaunelor 855 mm
Baza roţilor 1.405 mm
Gardă minimă la sol 140 mm
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) 190 kg
Capacitate rezervor carburant 14 L
Capacitate rezervor ulei 3,00 L
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Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să pilotezi cu

prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Imaginile a șate în această broșură

prezintă piloți profesioniști care evoluează în condiții controlate. Caracteristicile și aspectul produselor

Yamaha, așa cum sunt prezentate aici, sunt supuse modi cărilor fără aviz prealabil și pot varia în funcție

de cerințe și condiții. Pentru detalii suplimentare, consultă distribuitorul Yamaha.
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